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Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy, konaného 17. 6. 2020 od 18:30 hodin. 
 

 

Místo konání: Hasičský dům Veltrusy (Seifertova 488, Veltrusy) 

Doba trvání: 18:30 – 20:27 

Přítomni: Ing. Andrle Jakub, Mgr. Bělková Barbora, Havlín Bronislav (příchod 18:41), 
Ing. Hrubešová Ludmila, Ing. Novák Martin, Mgr. Ing. Ponert Martin, Ing. Štulík 
Vladimír, Mgr. Volák Filip  

Omluveni: Ing. Šťastná Barbora 

Neomluveni: Krčmová Věra, Mgr. Ponert Petr 

Ověřovatelé: Havlín Bronislav, Ing. Hrubešová Ludmila 

 

Schválený program:  

1) Úvod, schválení programu 

2) Jmenování ověřovatelů 

3) Ke schválení zastupitelstvem města (kromě veřejných zakázek) 
a) Kompetence starosty k provádění rozpočtových opatření 
b) Rozdělení dotací z grantového programu města Veltrusy pro rok 2020 

c) Účast města ve Veřejné soutěži MFČR (obj. č.p. 14 a pozemky parc. č. st. 82 a parc. č. 84/4) 

d) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.p. 599) 
e) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě (pozemky parc. č. 403/39 a par. č. 403/42) 
f) Žádost o finanční podporu (Linka bezpečí, z. s.) 
g) Žádost o finanční podporu na XII. Miřejovické půlení 2020 

h) Schválení dotace ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence (ZŠ) 
i) Žádost o finanční příspěvek na nákup učebnic anglického jazyka (ZŠ) 
j) Pravidla pro využívání prostor komunitního centra 

k) Změna členství v místní akční skupině (MAS) 
l) Darovací smlouva (České štěrkopísky, spol. s.r.o.) 
m) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (CETIN, a. s.) 

4) Veřejné zakázky 

a) Výměna oken na budově MěÚ – smlouva o dílo 

b) Rekonstrukce chodníku k viaduktu pod II/608 a napojení na Žižkovu ulici 
c) Rekonstrukce elektroinstalací v MŠ Veltrusy – smlouva od dílo  
d) Lékařský dům – zadávací dokumentace a sml. o dílo 

e) Nákup myčky do školní kuchyně 

f) Nákup žaluzií na budovu 

5) Informace 

a) vedení obce (a případní hosté) 
i. Probíhající stavby, opravy a projekty 

ii. Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 1065/2 

iii. Navýšení zákonných poplatků za ukládání odpadů na skládku (FCC Uhy, s. r. o.) 
iv. Různé 

b) výborů – zpráva o celoroční činnosti 
c) zastupitelů 

6) Diskuze 

7) Závěr 
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1. ÚVOD, SCHVÁLENÍ PROGRAMU 

V 18:38 přivítal starosta všechny přítomné a zahájil 18. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy.  

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona 
o obcích byla na úřední desce Městského úřadu ve Veltrusích zveřejněna v souladu 
se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 10. 6. 2020 do 17. 6. 2020. Současně 
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 

Starosta z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) dále konstatoval, 
že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 11 členů), takže zastupitelstvo 

je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

Starosta dále upozornil, že ze zasedání zastupitelstva města se pořizuje audiozáznam 
pro potřeby vyhotovení zápisu. 

Starosta seznámil přítomné s aktuálním návrhem programu, který doznal jedné změny, 

a to přidání bodu 3m) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (CETIN, a. s.). 
Starosta dal hlasovat o návrhu změněného programu. 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje následující program 18. zasedání: 
1) Úvod, schválení programu 

2) Jmenování ověřovatelů 

3) Ke schválení zastupitelstvem města (kromě veřejných zakázek) 
a) Kompetence starosty k provádění rozpočtových opatření 
b) Rozdělení dotací z grantového programu města Veltrusy pro rok 2020 

c) Účast města ve Veřejné soutěži MFČR (objekt č.p. 14 a pozemky parc. č. st. 82 a parc. č. 84/4) 
d) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.p. 599) 
e) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě (pozemky parc. č. 403/39 a par. č. 403/42) 
f) Žádost o finanční podporu (Linka bezpečí, z. s.) 
g) Žádost o finanční podporu na XII. Miřejovické půlení 2020 

h) Schválení dotace ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence (ZŠ) 
i) Žádost o finanční příspěvek na nákup učebnic anglického jazyka (ZŠ) 
j) Pravidla pro využívání prostor komunitního centra 

k) Změna členství v místní akční skupině (MAS) 
l) Darovací smlouva (České štěrkopísky, spol. s.r.o.) 
m) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (CETIN, a. s.) 

4) Veřejné zakázky 

a) Výměna oken na budově MěÚ – smlouva o dílo 

b) Rekonstrukce chodníku k viaduktu pod II/608 a napojení na Žižkovu ulici 
c) Rekonstrukce elektroinstalací v MŠ Veltrusy – smlouva od dílo  
d) Lékařský dům – zadávací dokumentace a sml. o dílo 

e) Nákup myčky do školní kuchyně 

f) Nákup žaluzií na budovu 

5) Informace 

a) Vedení obce (a případní hosté) 
i. Probíhající stavby a opravy 

ii. Nová elektronická úřední deska na MěÚ 

iii. Různé 

b) výborů – zpráva o celoroční činnosti 
c) zastupitelů 

6) Diskuze 

7) Závěr 

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 7 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 1. 
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2. URČENÍ OVĚŘOVATELŮ 

Dle jednacího řádu Zastupitelstva města Veltrusy starosta jmenoval ověřovatele zápisu 
z 18. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy Bronislava Havlína a Ing. Ludmilu Hrubešovou. 

Jmenovaní souhlasili. 

3. KE SCHVÁLENÍ ZASTUPITELSTVEM MĚSTA 

3a) Kompetence starosty k provádění rozpočtových opatření  (revokace ze dne 6. 5. 2020 a nový návrh) 

Na minulém zasedání ze dne 6. 5. 2020 zastupitelstvo schválilo kompetence starosty 

k provádění rozpočtových opatření.  

Kvůli následné diskuzi vyvolané přijatým usnesení a z důvodu nejednoznačnosti výkladu 
ohledně způsobu provádění rozpočtových opatření se zastupitelstvo rozhodlo revokovat toto 
usnesení a znovu navrhnout usnesení s upřesněním významu formulace ve znění: 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo schvaluje kompetence starosty k provádění jednotlivých rozpočtových opatření 
v částkách do výše 200.000 Kč v rámci jednoho rozpočtového opatření. V případě úhrad 
nutných v rámci vyhlášeného stavu nouze v částkách do výše 500.000 Kč. Pokud se bude jednat 

o rozpočtové opatření týkající se rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních 
prostředků, transferů i jejich vypořádání a úhradu pokut, jejichž pozdní zaplacení 
by představovalo platbu sankčních prostředků, může se jednat i o částky vyšší. Rozpočtové 
opatření, které dle svých kompetencí schválil starosta města, musí být dáno na vědomí 
zastupitelům na nejbližším zasedání. Toto usnesení ruší Usnesení č. 7 schválené 
zastupitelstvem na 17. zasedání konaném 6. 5. 2020. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 7 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 2. 

18:41 – Příchod – Bronislav Havlín  

3b) Rozdělení dotací z grantového programu města na rok 2020 

Na základě schváleného Grantového programu pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Veltrusy pro rok 2020 (ze dne 26. 2. 2020) a v souladu se schválenými Zásadami grantového 
programu, předkládá vedení města zápis Grantové komise (část 2 podkladů), která 
byla jmenována starostou ve složení: předsedkyně komise Ing. Barbora Šťastná (finanční 
výbor) a členové Lukáš Kohout (kulturní výbor) a Mgr. Petr Ponert (sportovní výbor). 

Komise doporučuje rozdělit dotace z rozpočtu města dle následujících, přehledných tabulek, 
vedení města s tímto návrhem souhlasí a předkládá ho zastupitelstvu města ke schválení. 

Návrhy usnesení respektují oblasti 1 a 2 Zásad grantového programu následovně: 

Pro oblast č. 1 (zprav. jednorázové akce) je předloženo první návrh usnesení – k vzetí 
na vědomí (schvaluje starosta na základě návrhu grant. komise) 

Pro oblast č. 2 (činnost spolku) jsou předloženy uvedené návrhy usnesení (dotace z rozpočtu 
města Veltrusy nad 50 tis. Kč schvaluje zastupitelstvo obce). 
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PŘEHLED ŽADATELŮ O GRANTOVOU PODPORU MĚSTA VELTRUSY V ROCE 2019 

Tab.1: Žádosti na oblast č. 1 – Pořádání kulturní, společenské a sportovní akce: 

ŽADATEL 
VÝŠE POŽADOVANÉ 

DOTACE (V KČ) ÚČEL 
VÝŠE SCHVÁLENÉ 

DOTACE (V KČ) 

Vlastenecká – 

dobročinná obec 
baráčníků Veltrusy 

7.000 

Kulturní akce pro občany Veltrus 
(úhrada ozvučení na baráčnickém 
plese + poplatek za sál) 

6.000 

SH ČMS – SDH Veltrusy 6.000 
Mikulášská besídka pro děti v 
hasičském domě 

6.000 

SH ČMS – SDH Veltrusy 6.000 
8. Ročník Hasičské soutěže 
Železný hasič 

6.000 

SRPŠ při MŠ 4.000 Uspořádání plesu SRPŠ při MŠ 4.000 

CELKEM 23.000 Kč  22.000 Kč 

Pozn.: V oblasti 1 byl schválen předpokládaný objem finančních prostředků 100.000 Kč. 

Tab.2: Žádosti na oblast č. 2 – Obecně prospěšná činnost v oblasti sportu, dětí a mládeže: 

ŽADATEL 
VÝŠE POŽADOVANÉ 

DOTACE (V KČ) ÚČEL 
VÝŠE SCHVÁLENÉ 

DOTACE (V KČ) 

AFK Veltrusy 75.000 

Úhrada energií a pojistky, provoz 
a údržba areálu, úprava šaten 
hráčů, údržba travnatých ploch 

75.000 

RC Havránek 40.000 

Provoz rodinného centra, nákup 
vybavení pro kurzy cen do soutěží, 
vybavení herny 

40.000 

SH ČMS – SDH Veltrusy 70.000 
Činnost dětského hasičského 
oddílu SDH Veltrusy 

70.000 

TJ Sokol Veltrusy 70.000 

Provoz tělocvičny a venkovního 
hřiště, výdaje na opravy, revize a 
pravidelný úklid 

70.000 

CELKEM 255.000 Kč  255 000 Kč 

Pozn.: V oblasti 2 byl schválen předpokládaný objem finančních prostředků 350.000 Kč. 

Zastupitel Novák upozorňuje na podjatost, jelikož je členem spolku AFK Veltrusy, na podjatost 

upozorňuje také zastupitel Andrle jako člen spolku TJ Sokol Veltrusy, zastupitelka Bělková 

jako členka spolku RC Havránek. 

NÁVRH USNESENÍ: 

a) Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí zápis grantové komise (část 2 podkladů) 
o rozdělení dotací z rozpočtu města Veltrusy v rámci Grantového programu pro rok 2020 
pro oblast č. 1 a též bere na vědomí uzavření veřejnoprávních smluv mezi městem a žadateli 
s účelem uvedeným v žádosti o dotaci (viz tab. 1). 

b) Zastupitelstvo města Veltrusy rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 75.000 Kč spolku AFK 
Veltrusy, z. s., IČ: 42739560, se sídlem Palackého 532, 277 46 Veltrusy; na „Úhradu energií 
a pojistku, provoz a údržbu areálu, úpravu šaten hráčů, údržbu travnatých ploch“ 
a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž aktualizovaný vzor 
je uveden v příloze důvodové zprávy (část 4b podkladů). 

c) Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč RC Havránek, z. s., 

IČ: 27028593 se sídlem: Palackého 450, 277 46 Veltrusy; na „Provoz rodinného centra, 
nákup vybavení pro kurzy cen do soutěží, vybavení herny“ a schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž aktualizovaný vzor je uveden v příloze 
důvodové zprávy (část 4c podkladů). 
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d) Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč SDH Veltrusy, z. s., 

IČ: 65601548 se sídlem: Seifertova 488, 277 46 Veltrusy; na „Činnost dětského hasičského 
oddílu v roce 2020“ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž 
aktualizovaný vzor je uveden v příloze důvodové zprávy (část 4d podkladů). 

e) Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč TJ Sokol Veltrusy, 
IČ: 49520792, se sídlem: Palackého 450, 277 46 Veltrusy; na „Provoz tělocvičny 
a venkovního hřiště, výdaje na opravy, revize a pravidelný úklid“ a schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž aktualizovaný vzor je uveden v příloze 
důvodové zprávy (část 4e podkladů).  

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 3. 

3c) Účast města ve Veřejné soutěži MFČR  (objekt č.p. 14 a pozemky parc. č. st. 82 a parc. č. 84/4) 

a) Starosta města seznámil přítomné s tím, že Ministerstvo financí ČR opětovně vyhlásilo pod 
číslem privatizačního projektu č. 70028 privatizaci nemovitého majetku České republiky, 
nacházejícího se na území města Veltrusy, a to 

• pozemku parc. č. st. 82 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 647 m2, jehož součástí 
je objekt č.p. 14 (objekt k bydlení), a  

• pozemku parc. č. 84/4 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 993 m2, 

vše zapsáno na LV 820 (vlastnictví České republiky) v k.ú. a obci Veltrusy, okres Mělník. 

Vzhledem k dosud neúspěšným privatizačním snahám MF ČR byla ve vztahu k tomuto 
majetku vyhlášena v pořadí již 5. veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření 
smlouvy o prodeji uvedeného majetku (původní účetní hodnota majetku 5 695 720,-Kč), 
přičemž minimální uchazečem nabízená cena je nyní stanovena na 3 000 000,-Kč a účast 
v soutěži je podmíněna složením kauce ve výši 300 000,-Kč (kauce je vratná v případě, 
že bude vybrán jiný uchazeč).  

Konec termínu pro podání nabídek MF ČR jednotlivými uchazeči byl stanoven na den 
22. 6. 2020 ve 12.00 hod. (původní termín byl 22. 3. 2020), přičemž nabídky musí 
být doručeny ministerstvem stanoveným způsobem – předloženy písemně v sídle MF ČR. 

b) Starosta města navrhuje, vzhledem ke skutečnosti, že předmětné pozemky jsou pro město 
na velmi zajímavém místě, s dobrým potenciálem parkování aj. (byť budova č.p. 14 není 
v dobrém technickém stavu a do jisté míry hyzdí vzhled města – což je též jeden z důvodů, 
aby se město stalo jejím vlastníkem), aby se město zúčastnilo předmětné veřejné soutěže 
s cílem stát se jejich vlastníkem. 

Dále je na místě připomenout, že dne 2. 3. 2020 proběhla prohlídka objektu za přítomnosti 
3 zastupitelů města, stejně tak bylo pořízeno tzv. informační memorandum k této věci 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy  
a) schvaluje účast města Veltrusy (jako uchazeče) ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku 

na uzavření smlouvy o prodeji části nemovitého majetku České republiky, s nímž 
je příslušné hospodařit Ministerstvo financí ČR, identifikační číslo 00006947, nacházejícího 
se na území města Veltrusy, vyhlášené Ministerstvem financí ČR pod číslem privatizačního 
projektu č. 70028, a to pozemku parc.č. st. 82 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 647 
m2, jehož součástí je objekt č.p. 14 (objekt k bydlení), a  pozemku parc.č. 84/4 (ostatní 
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plocha, manipulační plocha) o výměře 993 m2, vše zapsáno na LV 820 (vlastnictví České 
republiky) v k.ú. a obci Veltrusy, okres Mělník 

b) schvaluje uhrazení stanovené kauce ve výši 300.000 Kč, zajišťující účast v uvedené veřejné 
soutěži 

c) svěřuje starostovi města Veltrusy, Mgr. Filipovi Volákovi, v souladu s ust. § 85 písm. n) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, pravomoc podat jménem 
města Veltrusy nabídku ve veřejné soutěži uvedené v písm. a) tohoto usnesení 
a rozhodnout o nabytí hmotných nemovitých věcí zahrnutých ve smlouvě MF ČR 
identifikační číslo 00006947 – nemovitého majetku České republiky, nacházejícího 
se na území města Veltrusy, a to pozemku parc. č. st. 82 (zastavěná plocha a nádvoří) 
o výměře 647 m2, jehož součástí je objekt č.p. 14 (objekt k bydlení), a pozemku parc.č. 84/4 
(ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 993 m2, vše zapsáno na LV 820 (vlastnictví 
České republiky) v k.ú. a obci Veltrusy, okres Mělník – pro město Veltrusy 

d) ukládá starostovi města zajistit splnění podmínek pro účast města v předmětné veřejné 
soutěži, včetně zaplacení stanovené kauce ve výši 300.000 Kč na účet Ministerstva financí 
ČR tak, aby se město mohlo veřejné soutěže zúčastnit. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 8 členů, proti návrhu 0 členům, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 4. 

3d) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB  (napojení objektů č.p. 599 a 631) 

Město Veltrusy obdrželo dne 2. 4. 2020 žádost pana Ing. Vojtěcha Šťastného (část 2 podkladů) 
o souhlas s umístěním a realizací stavby přípojky splaškové kanalizace na pozemku 
parc. č. 1092/1, v k. ú. Veltrusy, jehož je město vlastníkem. 

Jedná se o přípojku splaškové kanalizace k objektu č. p. 599 umístěného na pozemku 
st. parc. č. 467/6 a objekt č.p. 631 umístěného na st. parc. č. 1464/1 s 1464/2 v k. ú. Veltrusy 
v ulici Palackého, jehož je žadatel vlastníkem. Předpokládaná celková délka kanalizační 
přípojky je cca 20 m (z toho na pozemku města cca 1 až 2 metry). Přesná délka trasy vedení 
přípojky bude určena geometrickým plánem pro zaměření věcného břemene. 

Na základě požadavku investora předkládá starosta města ke schválení Smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě (část 3 podkladů), a to 

kanalizační přípojky na pozemku města parc. 1092/1 v k. ú. Veltrusy. 

Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene, zřízení služebnosti inženýrské sítě, 
je navržena v souladu s usnesením Zastupitelstva města ze dne 29. 9. 2008, usnesení č. 1, 
ve výši 8.000 Kč (přípojka 3.000 Kč + vedení do 100 m 5.000 Kč).  
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SITUACE 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, 
splaškové kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 1092/1 v k. ú. Veltrusy, jehož vlastníkem 
je město, ve prospěch vlastníka pozemku st. parc. č. 467/6 (č. p. 599) v k. ú. Veltrusy 
za jednorázovou úhradu ve výši 8.000 Kč a souhlasí s podpisem smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 7 členů, proti návrhu 0 členů, zdržel se 1 člen 
(Ing. Hrubešová) 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 5. 

3e) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě  (pozemky parc. č. 403/39 a par. č. 403/42) 

Na základě rozhodnutí zastupitelstva na 4. zasedání ze dne 20. 2. 2019, usnesení č. 8, 
předkládá Náboženská společnost Svědkové Jehovovi prostřednictvím oprávněného zástupce 
paní Taťány Zaorálkové smlouvu o zřízení věcného břemene (část 2 podkladů).  

Dotčené pozemky města jsou dle výše uvedené situace parc. č. 403/39 a par. č. 403/42 v k. ú. 
Veltrusy. Celá situace je uvedena v geometrickém plánu č. 1870a-161/2019 (část 3 podkladů) 
potvrzeným Katastrálním úřadem pod číslem PGP-1935/2019-206.  

Výše jednorázové úhrady za věcné břemeno byla stanovena ve Smlouvě o smlouvě budoucí 
ze dne 12. 3. 2019 ve výši 9.000 Kč. 

Starosta města předkládá zastupitelům ke schválení níže uvedený návrh. 

NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města souhlasí s podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch 
Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi na pozemcích parc. č. 403/39 a par. č. 403/42 

v k. ú. Veltrusy, v rozsahu dle geometrického plánu, potvrzeným Katastrálním úřadem 
pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Mělník dne 12. 3. 2019 pod č. PGP-1935/2019-

206 pro účely zřízení vodovodní přípojky, přípojky splaškové kanalizace a přípojky sdělovacího 
kabelu. 
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HLASOVÁNÍ: pro návrh 7 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 1 člen 
(Ing. Hrubešová) 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 6. 

3f) Žádost o finanční podporu (Linka bezpečí, z. s.) 

Na základě doručené žádosti Linky bezpečí, z. s. ze dne 5. 3. 2020 (část 2 podkladů) navrhuje 

vedení obce poskytnout žadateli částku 5000 Kč jako finanční dar na základě darovací smlouvy 
(část 3 podkladů). Částka bude použita na zajištění provozu dětské krizové linky. 

Tato částka bude využita ze schváleného § 4341 (sociální péče). 

V roce 2019 zastupitelstvo podpořilo Linku bezpečí také částkou 5.000 Kč.  

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost Linky bezpečí, z. s. ze dne 5. 3. 2020 a rozhodlo 

v souladu s ust. § 2055 a násl. a souv. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění, o poskytnutí finančního daru ve výši 5000 Kč spolku Linka bezpečí, z. s a souhlasí 
s podpisem darovací smlouvy. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 7. 

3g) Žádost o finanční podporu na XII. Miřejovické půlení 2020 

Maraton klub Miřejovice, z. s. požádal dne 26. 5. 2020 o finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč 
na pořádání 12. ročníku Miřejovického půlení (část 2 podkladů), které se uskuteční v sobotu 

1. srpna 2020. 

Jde o tradiční akci nadregionálního významu, která probíhá přes město Veltrusy. V rámci 
organizace tohoto závodu, kterého se účastní stovky běžců, probíhá vzájemná spolupráce 
mezi veltruskými spolky a žadatelem.  

S touto částkou je počítáno ve schváleném rozpočtu města Veltrusy na rok 2020. Ve vazbě 
na schválený rozpočet (§ 3419, pol. 5222) navrhuje vedení města vyhovět podané žádosti 
a schválit finanční dar ve výši 5.000 Kč „Maraton Klubu Miřejovice, z. s.“. 

Zastupitel Novák se ptá, zda se na akci počítá i s propadací města Veltrusy. Starosta odpovídá, 
že na plakátech je logo města. Město půjčuje také velký banner s logem města. 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy rozhodlo, v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. Zákon 
o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 2055 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 
Kč spolku „Maraton klub Miřejovice, z. s.“ a souhlasí s podpisem darovací smlouvy. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 8. 

3h) Schválení dotace ze Středočeského Fondu sportu, volného času a 
primární prevence (ZŠ) 

Na základě schválené dotace ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární 
prevence pro ZŠ Veltrusy a žádosti ředitelky ZŠ o finanční podporu města, předkládá starosta 
návrh na schválení finanční podpory ve výši 30.000 Kč. 
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V letošním roce je stanovena spoluúčast žadatele (tedy ZŠ, příspěvkové organizace) min. 20 % 
(cca 28.000 Kč) a minimální výše poskytnuté dotace je stanovena na 10 000 Kč. Spoluúčast 
v žádosti o dotaci byla uvedena ve výši necelých 50.000 Kč, přičemž se počítalo nejen 
s podporou města, ale i se spoluúčastí školy /SRPŠ, sběry papíru/.  

Součástí žádosti o kofinancování je rozpočet projektu „Škola zdravých vztahů“ 
(část 2 podkladů). 

Starosta se ptá, zda se jedná o projekt na příští školní rok nebo již na tento kalendářní rok. 

Ředitelka ZŠ odpovídá, že to mají formulované pro kalendářní rok, ale škola to vždy řeší 
v rámci školního roku, jedná se tedy o projekt pro následující školní rok 2020/2021. 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s poskytnutím finanční podpory ve výši 30.000 Kč 
ZŠ Veltrusy, p. o., na projekt „Škola zdravých vztahů“ v rámci programu „Podpora primární 
prevence“ ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 9. 

3i) Žádost o finanční podporu na nákup učebnic (ZŠ) 

Dne 27. 5. 2020 obdrželo vedení města žádost paní ředitelky ZŠ Veltrusy Mgr. Světlany 
Rackové o příspěvek na nákup nových učebnic anglického jazyka (část 2 podkladů). Jedná se 
o nákup učebnic pro celý druhý stupeň ZŠ v celkové ceně cca 97.750 Kč. 

V žádosti jsou podrobně popsány důvody potřebnosti nákupu nových učebnic (nedostatečné 
prostředky „ONIV“, zastaralé současné učebnice oproti modernějším, doporučení ČSI, 
obsahující multimediální podpora a soulad s Rámcovým i Školním vzdělávacím programem) 

Loňský rok město podpořilo nákup nových učebnic anglického jazyka pro 6. ročníky ve výši 
36.000 Kč. 

Vedení města doporučuje žádosti vyhovět ve výši cca 65 tis. Kč (tj. cca 2/3 z celkových nákladů, 
1/3 může ZŠ využít z rezervního fondu). Prostředky lze využít z rezervy či je vhodně 
zkombinovat z méně čerpaných či nečerpaných položek schváleného rozpočtu (např. § 3113, 
pol. 5171, 5169) 

Základní škola bude tedy ze svých zdrojů financovat cca 1/3 nákladů (tj. 32.583 Kč), příspěvek 
města bude 2/3 z celkových nákladů, tj. 65.167 Kč. 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města projednalo žádost ředitelky ZŠ Veltrusy, p. o., a souhlasí s poskytnutím 
příspěvku 65.167 Kč na nákup nových učebnic anglického jazyka pro druhý stupeň ZŠ. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 10. 

3j) Pravidla pro využívání prostor komunitního centra 

Na základě potřeby dodání povinné přílohy k projektu „Komunitní centrum Veltrusy“ 
předkládá starosta ke schválení dokument „Pravidla pro využívání prostor komunitního 
centra“, který byl vypracován ve spolupráci s Ing. Tivodarem (projektovým manažerem) 
a konzultován s uvedenými spolupracovníky, kteří se budou – v případě úspěšného schválení 
žádosti o dotaci – podílet na programu a činnostech Komunitního centra. 
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NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje Pravidla pro využívání prostor komunitního centra 

Veltrusy. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 11. 

3k) Změna členství v MAS (zařazení správního území města Veltrusy do územní působnosti MAS Kralupsko, z. s. na období 2021 až 2027) 

Starosta již na přechozích pracovních setkáních seznámil zastupitele s dopisem místostarosty 
města Kralupy nad Vltavou pana Libora Lesáka o založení nové Místní akční skupiny 
Kralupsko, z. s.  

Zastupitelé byli (v únoru 2020) i od zakladatelů nové MAS (Ing. Lenka Hermannová) přímo 
informováni o možnostech, které nabízí spolupráce s nově založenou místní akční skupinou 
MAS Kralupsko, z. s., která si klade za cíl rozvíjet region ORP Kralupy nad Vltavou především 
prostřednictvím dotací z fondů EU.  

Na setkání starostů ORP Kralupy (3. 6. 2020) byla též plánovaná činnost nové MAS 
prezentována všem přítomným, důležitým cílem rozvoje bude školství (tzv. MAPy, projekty 
typu „šablon“, rozvoj školské infrastruktury), doprava, cestovní ruch, podpora drobným 
podnikatelům aj. 

V současné době jsou Veltrusy členy MAS Přemyslovci se sídlem ve Slaném, s jejichž vedením 
byla možnost změny MAS již konzultována a je zcela na rozhodnutí zastupitelstva.  

Probíhající projekty z končícího programového období (2014 – 2020) bude možné dokončit se 
stávající MAS Přemyslovci (především „Šablony“ v ZŠ a příp. projekt komunitního centra, 
bude-li schválená dotace), včetně udržitelnosti projektů. 

(Je třeba také uvést, že nelze být členem dvou místních akčních skupin. Výše ročních příspěvků 
se v případě členství nezmění – půjde o 5 Kč/obyv.) 

Spolupráce obce s MAS může probíhat na dvou úrovních a starosta doporučuje zastupitelům 
odsouhlasit členství v MAS Kralupsko, z. s., v rámci kterého se bude jednat o užší formu 
spolupráce s touto organizací včetně tvorby strategie rozvoje daného území, intenzivnější 
komunikace atp. 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje členství v MAS Kralupsko, z. s., se sídlem Palackého 
nám. 1, 278 01, Kralupy nad Vltavou pro programové období 2021 – 2027. 

Zastupitelstvo města Veltrusy zmocňuje k zastupování MAS Kralupsko, z. s. starostu města. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 7 členů, proti návrhu 0 členů, zdržel se 1 člen (p. Havlín) 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 12. 

3l) Přijetí finančního daru, schválení darovací smlouvy  (České štěrkopísky, s. r. o.) 

Starosta města předkládá zastupitelům návrh na uzavření darovací smlouvy se společností 
České štěrkopísky, s. r. o. na přijetí finančního daru ve výši 300.000 Kč.  
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Účely využití daru jsou popsány v čl. II. této darovací smlouvy (část 2 podkladů): částka bude 
využita především na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, tělovýchovné 
a sportovní, na kulturu, školství, policii, požární ochranu, či na podporu a ochranu mládeže. 

Jedná se o stejnou formu a výši spolupráce, resp. podpory jako v přechozích letech. 

NÁVRH USNESENÍ: 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích uzavření 
darovací smlouvy na přijetí finančního daru ve výši 300.000 Kč od společnosti České 
štěrkopísky, s. r. o. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 13. 

3m) Revokace usnesení č. 8, 9 a 10 ze 17. zasedání zastupitelstva dne 6. 5. 
2020 

Zastupitelstvo města na svém 17. zasedání dne 6. 5. 2020 schválilo: 

• usnesením č. 8 zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, podzemní 
komunikační vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 407/38,  

• usnesením č. 9 zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, podzemní 
komunikační vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 1151/3 a  

• usnesením č. 10 zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, podzemní 
komunikační vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 1073,  

vše v k. ú. Veltrusy, jehož vlastníkem je město, ve prospěch investora, za jednorázovou úhradu 
ve výši 8.000 Kč za každý pozemek a souhlasilo s podpisem smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě. 

Z důvodu nesouhlasu investora (původně investor navrhoval úplatu ve výši 1.000 Kč), 
že se nejedná o obvyklou přípojku, ale pouze o výměnu potřebného zařízení (rozvaděč 
a příslušenství) se zastupitelstvo města rozhodlo revokovat tato usnesení a znovu navrhnout 
usnesení nové ve znění: 

NÁVRH USNESENÍ 

a) Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské 
sítě, podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 407/38 
v k. ú. Veltrusy, jehož vlastníkem je město, ve prospěch investora CETIN, a. s., za 

jednorázovou úhradu ve výši 5.000 Kč a souhlasí s podpisem smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě.  

Toto usnesení ruší Usnesení č. 8 schválené zastupitelstvem města na 17. zasedání konaném 
dne 6. 5. 2020. 

b) Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské 
sítě, podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 1151/3 
v k. ú. Veltrusy, jehož vlastníkem je město, ve prospěch investora CETIN, a. s., 

za jednorázovou úhradu ve výši 5.000 Kč a souhlasí s podpisem smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě.  

Toto usnesení ruší Usnesení č. 9 schválené zastupitelstvem města na 17. zasedání konaném 

dne 6. 5. 2020. 
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c) Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské 
sítě, podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 1073 
v k. ú. Veltrusy, jehož vlastníkem je město, ve prospěch investora CETIN, a. s., 

za jednorázovou úhradu ve výši 5.000 Kč a souhlasí s podpisem smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě.  

Toto usnesení ruší Usnesení č. 10 schválené zastupitelstvem města na 17. zasedání 
konaném dne 6. 5. 2020. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 7 členů, proti návrhu 0 členů, zdržel se 1 člen 

(Ing. Hrubešová) 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 14. 

4. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

4a) Výměna oken na budově MěÚ – smlouva o dílo 

V návaznosti na usnesení ZM Veltrusy ze dne 26. 2. 2020, kterým byl schválen dodavatel 
zakázky na výměnu oken budovy městského úřadu (František Klejna, IČO: 61289981) 

předkládá starosta Smlouvu o dílo, která byla vypracována ve spolupráci se Sdružením 
na podporu místních samospráv, z. s. Smlouva o dílo je předkládána především z toho důvodu, 
že jsou v ní lépe definovány záruky a povinnosti, které musí zhotovitel dodržet ve srovnání 
se standardní objednávkou. 

Pozn. 

V kontextu této veřejné zakázky malého rozsahu proběhlo též poptávkové řízení (průzkum 
trhu), ve kterém bylo osloveno 5 možných dodavatelů – viz souhrnná tab., o čemž 
byli zastupitelé informováni e-mailovou cestou. Dále též proběhlo ověření výrobního postupu 
a reference přímo u dodavatele v truhlářské dílně. 

dodavatel CN došla dne celk. cena s DPH pořadí od nejlevnější CN 

František Klejna 19.02.2020 394745 2. 

Okna Šírer 09.04.2020 425415 4. 

Truhlářství Komačka 09.04.2020 415290 3. 

Okna Creative 09.04.2020 461352 5. 

Preos West 06.04.2020 387990 1. 

Předpokládaným termínem realizace výměny oken je srpen 2020. 

 se ptá, jaká je na okna záruka. Starosta odpovídá, že 60 měsíců. 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se Směrnicí č 2/2016 o zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu města Veltrusy na základě již schválené cenové nabídky Truhlářství – 

František Klejna, IČO: 61289981 na výměnu oken budovy MěÚ v hodnotě 394.745 Kč vč. DPH 

předloženou smlouvu o dílo s vybraným uchazečem. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 7 členů, proti návrhu 0 členů, zdržel se 1 člen (Ing. Štulík) 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 15. 
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4b) Rekonstrukce chodníku k viaduktu pod II/608 a napojení na Žižkovu 

ulici 

V přechozích letech proběhla řada jednání s vedením Unipetrolu RPA, s. r. o. (dříve Česká 
rafinérská, a. s.) o potřebě opravit komunikaci, která vede kolem areálu chem. výrob (mezi 
Veltrusy a Kralupy). Jedná se o desítky let starý panelový chodník (ve špatném technickém 
stavu), který je hojně využíván pěšími i cyklisty za dojížďkou za prací a službami. Jelikož 
je chodník z drtivé většiny v majetku Unipetrolu RPA (město Veltrusy vlastní jen malou část 
od ul. Žižkova k viaduktu pod krajskou II/608), rozhodnutí o této investici bylo vždy 
na většinovém vlastníku komunikace. Na základě opakovaných žádostí o tuto rekonstrukci 
se podařilo vyjednat zařazení tohoto záměru do investic Unipetrolu RPA na letošní rok. 
Uvedená společnost vysoutěžila opravu celého úseku této komunikace za cca 5,85 mil. Kč 
(bez DPH) – viz zpráva o výběr. řízení (část 3 podkladů). 

Na základě dohody mezi Unipetrolem RPA a vedením města, doporučuje starosta schválení, 
resp. uzavření Smlouvy o dílo (část 2 podkladů) s vybraným uchazečem (firma LUPA, s. r. o.) 

na separátní úsek, který je v majetku města Veltrusy (od viaduktu k napojení na Žižkovu ulici) 
a to v částce 433.125 Kč bez DPH  

Také v této části budou použity stejné materiály a tech. postup (odstranění starých panelů, 
nové podkladové vrstvy, nový asfaltový povrch; viz položkový rozpočet – části 4a) a 4b, v .xls, 

též konzultováno s Ing. Lipovským), budou platit stejné záruky – viz předložená smlouva o dílo. 

Vzhledem k uskutečněnému výběrovému řízení firmou Unipetrol RPA považuje starosta 
i místostarostka za racionálnější tuto veřejnou zakázku malého rozsahu schválit na základě 
předkládaných podkladů a nedělat oddělené výběrové řízení na tento malý úsek komunikace 
(jde pouze o cca 7,4 % z celkového objemu zakázky v Kč a obdobné je i procento z celkové 
plochy komunikace, resp. stavby). 

Zastupitel Novák se ptá, zda se bude jednat pouze o chodník nebo chodník a cyklostezku. 

Starosta odpovídá, že to bude chodník, pro cyklostezku nesplňuje parametry. 

Zastupitel Andrle se ptá, kdy bude oprava probíhat. Starosta odpovídá, že s opravou 

bude započato 29. 6. 2020 a měla by být dokončena do 30. 9. 2020. 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se Směrnicí č 2/2016 o zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu města Veltrusy na základě předložených podkladů smlouvu o dílo 
s vybraným uchazečem – spol. LUPA, s. r. o., IČO: 47051931, na realizaci opravy chodníku 
k viaduktu pod II/608 a napojení tohoto chodníku na ulici Žižkovu v celkové částce 413.125 Kč 
bez DPH (524.081 Kč včetně DPH). 

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 16. 

4c) Rekonstrukce elektroinstalací v MŠ Veltrusy – smlouva od dílo 

Na minulém zasedání konaném 6. 5. 2020 zastupitelé v souladu se Směrnicí č. 2/2016 
o zadávání zakázek malého rozsahu schválili provedení rekonstrukce elektrického zařízení 
v MŠ firmou Plejar, s. r. o., IČO 03869105 ve výši 588.730 Kč bez DPH (712.363 Kč vč. DPH). 

Vedení města nyní předkládá zastupitelům ke schválení Smlouvu o dílo na realizaci 
této rekonstrukce. 
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NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se Směrnicí č. 2/2016 o zadávání zakázek 
malého rozsahu a v souladu se schváleným usnesením 17/15 ze dne 6. 5. 2020 Smlouvu o dílo 
s firmou Plejar, s. r. o., IČO 03869105 na rekonstrukci elektroinstalace v MŠ (za cenu 
588.730 Kč bez DPH (712.363 Kč vč. DPH)) v předloženém znění, s předáním díla do 31. 7. 2020. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 17. 

4d) Lékařský dům – schválení zadávací dokumentace a smlouvy o dílo 

Na základě projektové dokumentace vypracované Atelierem Hoffman na projekt „Lékařský 
dům – Veltrusy“ (v budově bývalého KD, ul. Palackého č.p. 117; stavební povolení nabylo 
právní moci dne 14. 1. 2019) a na základě vypracované zadávací dokumentace spol. 
OTIDEA avz, s. r. o. předkládá starosta ke schválení podklady k výběrovému řízení včetně 
návrhu smlouvy o dílo (část 3 podkladů). 

Zadávací dokumentace je připravena pro zpracování nabídky k veřejné zakázce dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„zákon“) včetně „výzvy“ (viz část 2 podkladů) a to v režimu tzv. zjednodušeného podlimitního 

řízení. Zakázka bude zahájena zveřejněním na profilu zadavatele. 

Zadávací dokumentace byla projednávána mj. na společné schůzce s projektantem 

(arch. Hoffmanem), ředitelkou OTIDEA avz, s. r. o. (Mgr. Koláčkovou), s Ing. Lipovským 
(předpokládaný tech. dozor) a s vedením města Veltrusy. 

Finální rozpočet byl ponížen o náklady, na kterých budou participovat lékařky (např. osvětlení, 
vnitřní vybavení, zabezpečovací a kamerový systém aj.), které měly možnost se finálnímu 
dispozičnímu řešení opakovaně vyjádřit. 

Rekapitulace projektu: 

V přízemí budou 2 ordinace – pro děti a dospělé s čekárnami, sociálním zázemím a zázemím 
pro lékařky, dále (též k pronájmu) místnost pro vybranou zdravotnickou službu 
(např. rehabilitace, masáže apod.), podkroví bude připraveno pro vybudování 
např. stomatologické ordinace (další etapa). 

Předpokládaná výše investice: 12,924 mil. Kč bez DPH 

Předpokládané dokončení stavby: 07/2021 

Další informace:  
V rámci tohoto projektu bylo v 01/2020 požádáno o dotaci v programu OPŽP na „energetické 
úspory“, v 07/2020 by město mělo obdržet vyrozumění o podané žádosti (celkové uznatelné 
náklady – zejména na zateplení a výplně – by mohly činit cca 1,66 mil. Kč bez DPH) 

Starosta navrhuje, aby při otevírání a hodnocení nabídek, které proběhne v červenci, byli 
přítomni arch. Hoffman, Ing. Lipovský a místostarostka. 

Zastupitel Novák se ptá, do kdy bude možné zasílat nabídky. Starosta odpovídá, že termín 
pro podání nabídek bude minimálně 14 dní od vyhlášení. Zakázka je připravená a je možné 
ji vyhlásit nejpozději v pátek. Zastupitelé požadují lhůtu pro podání nabídek minimálně jeden 
měsíc od vyhlášení.  

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, předloženou zadávací dokumentaci, včetně 
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smlouvy o dílo a výzvy k podání nabídek na stavební práce k projektu „Lékařský dům – 

Veltrusy“. 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje komisi pro posouzení a hodnocení této veřejné zakázky 
ve složení arch. Ing. Patrik Hoffman, Ing. Ivan Lipovský, CSc. a Ing. Ludmila Hrubešová. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 7 členů, proti návrhu 0 členů, zdržel se 1 člen (Ing. Štulík) 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 18. 

4e)  Nákup myčky do školní kuchyně 

Školní kuchyně ZŠ Veltrusy zajišťuje stravování pro téměř 700 strávníků /základní škola, MŠ 
Veltrusy a Všestudy, cizí strávníci/. Vzhledem ke stáří užívané myčky /od roku 2006/ 

a vzhledem k narůstajícímu počtu poruch a potřebných oprav byla již v minulém kalendářním 
roce avizovaná potřeba zakoupit do školní kuchyně nový mycí stroj.  

Výměnu myčky by bylo ideální zrealizovat během letních prázdnin, kdy kuchyně není 
v provozu, nebo je provoz jen velmi malý. 

Vedení ZŠ oslovilo dodavatele vybavení pro školní kuchyně a byly získány 4 cenové nabídky, 

které byly též zaslány zastupitelům. 

Mycí stroj TT162 REC ABT s rekuperací + příslušenství, stoly 

Pořadí dle ceny Firma Záruka Cena bez DPH Cena s DPH 

4. Gastro centrum Příbram 12 měsíců 337.980 Kč 408.955,80 Kč 

2. ABI-EPG, s.r.o. Neuvedeno 311.690 Kč 377.144,90 Kč 

1. Aligastro CZ, s.r.o. 

12 měsíců na 
ovládací 

mechanismy 

24 měsíců na 
konstrukční prvky 

298.960 Kč 361.741,60 Kč 

3. CATERA SERVICE, s.r.o. 12 měsíců 337.980 Kč 408.655,80 Kč 

Na základě předložených nabídek doporučuje ředitelka ZŠ Veltrusy, příspěvkové organizace, 
Mgr. Světlana Racková, ke schválení dodavatele uvedeného typu mycího stroje firmu 
Aligastro CZ, s. r. o., IČO: 28867670, která předložila nejvýhodnější nabídku a jsou s tímto 
dodavatelem navíc dobré zkušenosti. 

Zastupitel Novák se ptá, zda budou v rámci participace požádány o příspěvek i spádové obce. 
Starosta odpovídá, že poslední čtvrtek v červnu proběhne porada se starosty spádových obcí 
ohledně školství a školského obvodu, na které může o příspěvek požádat. 

NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí v souladu se Směrnicí č 2/2016 o zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu města Veltrusy s nákupem uvedeného typu mycího stroje do školní 
kuchyně od dodavatele: Aligastro CZ, s. r. o., IČO: 28867670 za nabídnutou cenu 298.960 Kč 
bez DPH (361.741.60 Kč vč. DPH).  

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 19. 



  strana 16 z 24 

4f)  Dodávka žaluzií na jižní stranu budovy ZŠ (předkládá ředitelka ZŠ Mgr. Světlana Racková)     

ZŠ Veltrusy zajišťuje výuku pro 547 žáků. Většina učeben je orientována na jih. Charakter 
počasí v posledních letech je velmi teplý, a běžný školní provoz tak často probíhá v hygienicky 

nepřijatelných podmínkách /velmi vysoké teploty ve třídách/. Proto v posledních letech 
zvažujeme, jakým způsobem snížit teplotu ve třídách v období cca konec dubna – konec září 
a současně zajistit větrání v učebnách.  

Po mnoha konzultacích /s architekty i dodavateli nejrůznější stínící techniky/ jsme se přiklonili 
k variantě venkovních žaluzií /vyšly jako nejvhodnější varianta z hlediska funkčního 
a ekonomického/.  

Využití venkovních žaluzií ovlivní vzhled budovy, a proto byly realizovány i konzultace 

s architektem p. Hoffmanem a s vedením města. 

Osloveno bylo celkem 21 dodavatelů. Do užšího výběru bylo vybráno 5 dodavatelů, kteří 
osobně navštívili budovu ZŠ Veltrusy a okna zaměřili. Následně vypracovali odpovídající 
nabídku. Z těchto nabídek byly vedením školy vybrány 3 cenové nabídky (zastupitelé obdrželi 
e-mailem). 

Na základě předložených nabídek doporučuje ředitelka ZŠ Veltrusy, příspěvkové organizace, 
Mgr. Světlana Racková, ke schválení dodavatele uvedeného typu venkovních žaluzií firmu 

OKNOPLAST Group Rakovník s. r. o., IČO: 74450069, která předložila nejvýhodnější nabídku 
(491.951 Kč bez DPH, 619.418 Kč vč. DPH). Informace a reference o firmě: 
https://oknoplast.cz/. 

Starosta žádá ředitelku ZŠ o doplnění referencí na vybrané žaluzie. Ředitelka ZŠ zajištění 
referencí přislíbila. 

Zastupitel Andrle se ptá, zda se jedná o venkovní žaluzie s elektrickým otevíráním zevnitř. 
Ředitelka ZŠ odpovídá, že ano.  

Zastupitel Štulík se ptá, kam se bude napojovat elektřina. Ředitelka ZŠ odpovídá, že napojení 
na elektřinu bude v každé třídě, podrobnější informace obsahují všechny doručené nabídky. 

 se ptá, jaká je celková plocha žaluzií v metrech a o jakého se jedná výrobce žaluzií. 
Celková plocha v metrech není přesně známá, ale jedná se o 32 ks oken o rozměru 2400 mm 
x 2390 mm a 5 oken o rozměru 2250 mm x 1980 mm, firma Oknoplast Group Rakovník, s. r. o. 

je dodavatel, nikoli výrobce.  dále požaduje po ředitelce ZŠ zaslání poptávky. 

NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí – na základě předložených dokumentů vedením ZŠ 
Veltrusy, přísp. organizace – v souladu se Směrnicí č 2/2016 o zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu města Veltrusy s nákupem a instalací uvedeného typu venkovních žaluzií 
na budovu základní školy od dodavatele: OKNOPLAST Group Rakovník s.r.o., IČO: 74450069 
za nabídnutou cenu 491.951 Kč bez DPH (619.418 Kč vč. DPH).  

O návrhu se nehlasovalo 

https://oknoplast.cz/


  strana 17 z 24 

5. INFORMACE 

5a) Vedení obce 

5ai) Probíhající stavby, opravy a projekty 

REKONSTRUKCE HŘBITOVNÍHO DOMKU 

Zítra 18. 6. 2020 by měl být předán dokončený hřbitovní domek. V jednání je nyní 
příprava inzerátu a výběrového řízení na nájemníka, které by mohlo proběhnout 
v červenci/srpnu.  

REKONSTRUKCE HROMOSVODU NA ZŠ 

Starosta upozorňuje ředitelku ZŠ, že zatím nepřišla faktura za hromosvody, nebyl 
ani vyzván k převzetí hotových prací. Ředitelka k tomu nemá informace, práce 
zadávalo město. 

REKONSTRUKCE ČÁSTI ULICE HÁLKOVA 

Rekonstrukce části ulice Hálkova byla již dokončena. Dnes přišlo z Ministerstva 

pro místní rozvoj potvrzení o poskytnutí dotace ve výši 994 tisíc.  
 

DOTAČNÍ PROJEKTY 

DOTACE NA PŘÍZEMÍ KOMUNITNÍHO CENTRA 

Byla podána žádost o finanční podporu na výstavbu přízemí komunitního centra. 
Žádost o dotaci ve výši 3 miliony Kč byla podána ve výzvě stávající MAS. 

DOTACE NA ENERGETICKÉ ÚSPORY 

Byly podány dvě žádosti na energetické úspory – na zateplení komunitního centra 

a na zateplení domu lékařů. 

DOTACE NA VÝSADBU STROMŮ 

Ze Státního fondu životního prostředí přišla akceptace žádosti na výsadbu stromů, 
jejichž výsadba by se realizovala na vybraných místech na podzim.  

ZÁVLAHA KOLEM HŘBITOVA 

Byly dokončeny rozvody závlahy v areálu kolem hřbitova, které jsou napojené 
na studnu před hřbitovem. V nejbližší době se bude čistit a prohlubovat studna 

na hřbitově, takže i tam se začne brzy používat užitková voda. 

KOMUNIKACE KOLEM HŘBITOVA 

Místostarostka připravuje výběrové řízení, získává informace o stavu komunikací, 
o podloží, vsakování, na základě pasportizace bude vypsáno výběrové řízení. Přípravy 
by ráda dokončila do konce června. Komunikuje se stavebním úřadem v Kralupech 

a domlouvá s ním další postup. Komunikace je užší, než bylo naprojektováno, bude 
tedy muset dojít ke změně stavby před dokončením (silnice je o 1,5 m užší, chodník 
cca o 0,3 m). Zastupitelka Bělková se ptá, zda silnice i v užším provedení bude splňovat 
potřebné normy, místostarostka o tom bude ještě jednat se st. úřadem. 

5aii) Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 1065/2 

Městu byla doručena žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 1065/2. Žadatel 
přislíbil úhradu znaleckého posudku. Jedná se o úzký pruh v ulici Nerudova. Pozemek 

by žadatelé využili pro lepší přístup ke svým pozemkům a vybudování parkovacích 
stání. Byla přislíbena i pravidelná údržba pozemku. Zastupitel Štulík se ptá na šířku 
požadovaného pruhu, pravděpodobně bude potřeba zpevnit svah. Starosta rozměry 
zjistí. 
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5aiii) Navýšení zák. poplatků za ukládání odpadů na skládku (FCC Uhy, s. r. o.) 

Od příštího roku 2021 je nutné počítat s navýšením poplatku za tunu odpadu 
o cca 300 Kč. Může dojít také k navýšení ceny za svoz. Jedná se o návrh nového znění 
zákona, který zatím nebyl schválen. Starosta do příštího zasedání zjistí podrobnější 
informace. 

Zastupitel Havlín se ptá, zda se na množství a ceně sváženého odpadu projevilo 
snížení intervalu vývozů na 1x za 14 dní. Starosta odpovídá, že s vedením firmy FCC 
a SUEZ se domluvil na výstupech k poslednímu červnu. Místostarostka doplňuje, že si 

každý měsíc zapisuje množství svezeného odpadu za jednotlivé svozové dny a oproti 
minulému roku pozoruje úbytek SKO. Zastupitel Andrle souhlasí a doplňuje, že město 
nepřekročilo objem odpadu, který byl v minulých letech a prezentuje své průběžně 
zpracovávané statistiky. 

Starosta doplňuje, že paní Vrbová zpracovává momentálně koncepci nakládání 
s odpady. Koncepce bude předložena s lehkým zpožděním způsobeným 
koronavirovou epidemií i očekávaným výše zmíněným vyhodnocením svozu odpadu 

ke konci června 2020. 

5aiv) Různé 

Starosta by rád dotáhl aktualizaci jednacího řádu zasedání zastupitelstva, postrádá 
v něm řešení zápisů ze zasedání. Navrhuje zápisy ze zasedání zastupitelstva nahrávat 
do sdílených dokumentů. Zastupitelé by měli např. týden na to, aby uplatnili své 
připomínky a poté by se zápis uzavřel, vytiskl a podepsal. Poté bude na ověřovatelích, 
aby zápis odsouhlasili. Celou záležitost by rád urychlil, aby nenastávaly situace, 

že ověřovatelé odmítají podepsat zápis, protože si zasedání již nevybavují. Starosta 

se též v příštích dnech sejde s místostarostkou, aby uzavřeli zápis z prosince a našli 
kompromisní řešení. 

5b) Výbory 

KULTURNÍ VÝBOR 

Zastupitelka Bělková zve na Letní promenádní koncert, který se uskuteční v sobotu 

20. 6. 2020 u zámku před Oranžérií. V sobotu 27. 6. 2020 se budou konat další farmářské trhy 
v parčíku u školy. Zastupitel Novák chválí organizaci minulých farmářských trhů, které 
se opravdu povedly a dostává se mu pouze pozitivních reakcí. Místostarostka se podivuje, 

že se bude jednat o pravidelnou akci s měsíčním opakováním, původní domluva byla taková, 
že se bude jednat o jednorázovou akci. Zastupitelka Bělková upřesňuje, že pro opakování akce 

se kulturní výbor rozhodl na základě pozitivních reakcí na první trhy, které byly velice úspěšné. 

5c) Zastupitelé 

Zastupitel Novák informuje zastupitele, že se na něj obrátili občané z ulice Lomená ohledně 
překračování rychlosti v obci (silnice č. II/101), kde je maximální povolená rychlost 50 km/h. 
Občané mají také návrh na řešení (zastupitel Novák předal starostovi dopis od občanů – žádost 
o řešení problému) a byli by rádi, kdyby se v této lokalitě více měřila rychlost, aby se zjistilo, 
zda tam k porušování rychlosti opravdu dochází. Starosta dohlédne na to, aby tam městská 
policie jezdila měřit rychlost častěji, oblast je problematická. 
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6. DISKUZE 

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ 

 byla dnes na dětském hřišti u ZŠ, kde byla klouzačka obehnaná páskou a ptá 
se, jak se za měsíc užívání mohla klouzačka rozbít, zpochybňuje kvalitu revize, kterou hřiště 
prošlo v nedávné době. Místostarostka odpovídá, že se skluzavka ve spodní části uvolnila. 
Je nutné, aby se nikomu nic nestalo a hřiště bylo bezpečné, z tohoto důvodu byla klouzačka 
uzavřena. Oprava skluzavky je již objednaná, ale z důvodu dovolených proběhne až začátkem 
července. Starosta zadal i technickým službám, aby prověřily, zda není oprava v jejich silách. 

Zastupitel Novák se ptá, zda je nutné, aby tyto opravy dělala revizní firma, která 
má momentálně pracovníky na dovolené, zda by nebylo možné, aby takové opravy dělali 
pracovníci technických služeb. Starosta odpovídá, že město potřebuje mít na hřiště platnou 
revizi. Pracovníci technických služeb mohou např. dotahovat šrouby, ale nemohou provádět 
větší opravy. 

 se ptá, jak vypadá situace s plotem kolem dětského hřiště. Místostarostka 

odpovídá, že zítra má přijet firma, která si plot vyměří, aby s výrobou plotu mohla začít. 
Dále se  ptá na sekání dětského hřiště. Hřiště je zarostlé a lítají tam včely. 
Starosta odpovídá, že sekání urgoval, dětská hřiště by měla být brzy posekaná. 

 se ptá, zdá má město nějaký plán sekání zeleně, zajímá ho, kolik m2 se seče. 

Starosta odpovídá, že má město zpracovaný pasport veřejné zeleně, který k tomu lze využít. 

FUNGOVÁNÍ ZŠ V DOBĚ EPIDEMIE 

 vyjadřuje zastupitelům nespokojenost s fungováním základní školy po dobu 

nouzového stavu, zastupuje i několik dalších rodičů. Domnívá se, že epidemie obnažila určité 
nedostatky ve fungování školy, přišla především poskytnout zpětnou vazbu, ze které se lze 
do budoucna poučit. Neviděla snahu o koordinaci situace ze strany vedení školy 
(např. sjednocení kanálu pro komunikaci), nebylo stanoveno žádné kvalitativní 
ani kvantitativní minimum pro distanční výuku a přístupy učitelů se diametrálně lišily, 
problematicky vnímá i organizaci opětovného nástupu do školy. Většina problémů měla podle 

 spoustu řešení, kterých škola nevyužila (poskytnutí podpory a lepších podmínek 
učitelům, využití kapacit nevyužitých učitelů apod.). Problém vnímá velmi silně a žádá 
zastupitele, aby se jím zabývali.  

Starosta komunikoval s vedením školy po celou dobu epidemie intenzivně, řešil i různý přístup 
učitelů, problém nespokojených rodičů se řešil i na radě školy. Předpokládá, že by na toto téma 
mohla proběhnout hlubší sebereflexe uvnitř učitelského sboru i na základě vyhodnocení 
dotazníku, který navrhla rodičovská část rady školy. O přesné podobě dotazníku se zatím vede 
diskuze, ale uvítá, když se přestanou hledat důvody, proč dotazník neuskutečnit, a začnou 
se hledat způsoby, jak se posunout. Bude rád, když se podněty uchopí za dobrý konec, 
ne negativně. Uvítal by soustavnější manažerskou práci s učiteli obecně, nejen během 
nouzového stavu, poskytování konzultací, hospitací, konstruktivní zpětné vazby. 

Ředitelka ZŠ se zpětné vazbě nebrání, je si vědoma, že výuka mohla v některých spíše 
ojedinělých případech proběhnout lépe, ale je potřeba pro ni vytvořit podmínky (včetně 
rekonstrukce školní sítě), na což nebyl čas. Přiznává, že učitelé se se situací vyrovnávali různě. 
Jednotné pokyny stanoveny byly, ale bylo potřeba vycházet z toho, co bylo k dispozici. 
Na podzim je ve škole naplánovaný projekt, který by měl vylepšit ICT vybavení školy i učitelů 

včetně školení. Co se týče nástupu do školy, situace se neustále měnila, plánování 
bylo náročné, i při malém počtu dětí byla škola kapacitně na hranici svých možností. 



  strana 20 z 24 

Starosta chápe limity prostorové i technické, v konstatování ředitelky ovšem nevidí koncepci 
práce s lidským faktorem učitelů – výuka ve 2. třídě nemůže fungovat stylem zadávání výčtu 
stránek v učebnici, když některé děti sotva čtou. To považuje za základní učitelské selhání a zde 

měla nastoupit kontrola, zda výuka není příliš strohá. Ředitelka ZŠ oponuje, že učitelé nabízeli 
individuální konzultace, nikdo práci neodbýval.  ovšem u některých učitelů 
postrádala vlastní aktivitu a chuť něco podniknout, natočit krátké video, s dětmi se třeba jen 
krátce spojit. Epidemie je prověřila – aktivní a schopní učitelé zůstali aktivní a schopní. 
Dotazník pro sběr zpětné vazby považuje za velmi dobrý krok, zastupitelé by si měli výsledky 
nechat předložit a na základě nich vést další jednání a diskuzi se školou. 

Zastupitelka Bělková se ptá ředitelky, zda probíhalo sdílení dobrých zkušeností mezi učiteli, 
zda si předávali informace, co se komu daří, zda ředitelka měla přehled, jak kdo vyučuje 
a komunikuje. Ředitelka ZŠ odpovídá, že se všemi komunikovala, sdílení probíhalo na různých 
frontách (organizované i neorganizované), spolupracovali spolu v rámci předmětových komisí. 
Zastupitelka Bělková si dále stěžuje, že nevnímala pokyn vedení školy ke sjednocení zadávání 
práce, ještě minulý týden přicházely úkoly na 2. st. v různé dny a různými kanály, v některých 
případech se při zjišťování zadání jednalo o "pátrací akci". Ředitelka ZŠ oponuje, že 
ke sjednocení došlo, nařídila i zadávání práce na celý týden a rozdělení do konkrétních dnů. 

Místostarostka upozorňuje, že hodně rodičů vychovává děti tak, aby si učitelů nevážily, 
v tomto problému to mohlo sehrát svoji roli a do svědomí by si měli sáhnout i mnozí rodiče. 
Ředitelka ZŠ přitakává, že problémy byly i na straně rodičů, je potřeba se poučit na všech 
stranách.  

Zastupitel Novák připomíná, že předmětem diskuze jsou především naše děti, chce poděkovat 
, že se o téma zajímá a snaží se pro naše děti a jejich budoucnost něco udělat. 

Hodnotící zpráva ho bude určitě zajímat. 

MULTIKÁRA 

Zastupitel Štulík se ptá, kdy bude opravená multikára, starosta odpovídá, že začátkem 
července. 

7. ZÁVĚR 

Na závěr starosta poděkoval všem přítomným za dnešní účast a ukončil 18. zasedání 
Zastupitelstva města Veltrusy v 21:40 hodin. Příští zasedání zastupitelstva se bude konat 
29. 7. 2020.  
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Shrnutí usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Veltrusy 

dne 17. 6. 2020 – zápis číslo 18 

 

1. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 18. zasedání.  
Schváleno: 7-0-0 

2. Zastupitelstvo schvaluje kompetence starosty k provádění jednotlivých rozpočtových opatření 
v částkách do výše 200.000 Kč v rámci jednoho rozpočtového opatření. V případě úhrad 
nutných v rámci vyhlášeného stavu nouze v částkách do výše 500.000 Kč. Pokud se bude jednat 

o rozpočtové opatření týkající se rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních 
prostředků, transferů i jejich vypořádání a úhradu pokut, jejichž pozdní zaplacení 
by představovalo platbu sankčních prostředků, může se jednat i o částky vyšší. Rozpočtové 
opatření, které dle svých kompetencí schválil starosta města, musí být dáno na vědomí 
zastupitelům na nejbližším zasedání. Toto usnesení ruší Usnesení č. 7 schválené 
zastupitelstvem na 17. zasedání konaném 6. 5. 2020.   
Schváleno: 7-0-0 

3. a) Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí zápis grantové komise (část 2 podkladů) 
o rozdělení dotací z rozpočtu města Veltrusy v rámci Grantového programu pro rok 2020 
pro oblast č. 1 a též bere na vědomí uzavření veřejnoprávních smluv mezi městem a žadateli 
s účelem uvedeným v žádosti o dotaci (viz tab. 1). 
b) Zastupitelstvo města Veltrusy rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 75.000 Kč spolku AFK 
Veltrusy, z. s., IČ: 42739560, se sídlem Palackého 532, 277 46 Veltrusy; na „Úhradu energií 
a pojistku, provoz a údržbu areálu, úpravu šaten hráčů, údržbu travnatých ploch“ a schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž aktualizovaný vzor je uveden 
v příloze důvodové zprávy (část 4b podkladů). 
c) Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč RC Havránek, z. s., 
IČ: 27028593 se sídlem: Dušníky nad Vltavou 15, 277 44 pošta Vojkovice; na „Provoz 
rodinného centra, nákup vybavení pro kurzy cen do soutěží, vybavení herny“ a schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž aktualizovaný vzor je uveden 
v příloze důvodové zprávy (část 4c podkladů). 
d) Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč SDH Veltrusy, z. s., 
IČ: 65601548 se sídlem: Seifertova 488, 277 46 Veltrusy; na „Činnost dětského hasičského 
oddílu v roce 2020“ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž 
aktualizovaný vzor je uveden v příloze důvodové zprávy (část 4d podkladů). 
e) Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč TJ Sokol Veltrusy, 
IČ: 49520792, se sídlem: Palackého 450, 277 46 Veltrusy; na „Provoz tělocvičny a venkovního 
hřiště, výdaje na opravy, revize a pravidelný úklid“ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace, jejíž aktualizovaný vzor je uveden v příloze důvodové zprávy (část 4e 
podkladů). 

Schváleno: 8-0-0 

4. Zastupitelstvo města Veltrusy  
a) schvaluje účast města Veltrusy (jako uchazeče) ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku 

na uzavření smlouvy o prodeji části nemovitého majetku České republiky, s nímž 
je příslušné hospodařit Ministerstvo financí ČR, identifikační číslo 00006947, nacházejícího 
se na území města Veltrusy, vyhlášené Ministerstvem financí ČR pod číslem privatizačního 
projektu č. 70028, a to pozemku parc.č. st. 82 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 
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647 m2, jehož součástí je objekt č.p. 14 (objekt k bydlení), a  pozemku parc.č. 84/4 (ostatní 
plocha, manipulační plocha) o výměře 993 m2, vše zapsáno na LV 820 (vlastnictví České 
republiky) v k.ú. a obci Veltrusy, okres Mělník 

b) schvaluje uhrazení stanovené kauce ve výši 300.000 Kč, zajišťující účast v uvedené veřejné 
soutěži 

c) svěřuje starostovi města Veltrusy, Mgr. Filipovi Volákovi, v souladu s ust. § 85 písm. n) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, pravomoc podat 

jménem města Veltrusy nabídku ve veřejné soutěži uvedené v písm. a) tohoto usnesení 
a rozhodnout o nabytí hmotných nemovitých věcí zahrnutých ve smlouvě MF ČR 
identifikační číslo 00006947 – nemovitého majetku České republiky, nacházejícího se 

na území města Veltrusy, a to pozemku parc. č. st. 82 (zastavěná plocha a nádvoří) 
o výměře 647 m2, jehož součástí je objekt č.p. 14 (objekt k bydlení), a pozemku parc.č. 84/4 
(ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 993 m2, vše zapsáno na LV 820 (vlastnictví 
České republiky) v k.ú. a obci Veltrusy, okres Mělník – pro město Veltrusy 

d) ukládá starostovi města zajistit splnění podmínek pro účast města v předmětné veřejné 
soutěži, včetně zaplacení stanovené kauce ve výši 300.000 Kč na účet Ministerstva financí 
ČR tak, aby se město mohlo veřejné soutěže zúčastnit. 

Schváleno: 8-0-0 

5. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské 
sítě, splaškové kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 1092/1 v k. ú. Veltrusy, jehož 
vlastníkem je město, ve prospěch vlastníka pozemku st. parc. č. 467/6 (č. p. 599) v k. ú. 
Veltrusy za jednorázovou úhradu ve výši 8.000 Kč a souhlasí s podpisem smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě. 

Schváleno: 7-0-1 

6. Zastupitelstvo města souhlasí s podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch 
Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi na pozemcích parc. č. 403/39 a par. č. 403/42 

v k. ú. Veltrusy, v rozsahu dle geometrického plánu, potvrzeným Katastrálním úřadem 
pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Mělník dne 12. 3. 2019 pod č. PGP-

1935/2019-206 pro účely zřízení vodovodní přípojky, přípojky splaškové kanalizace a přípojky 
sdělovacího kabelu. 

Schváleno: 7-0-1 

7. Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost Linky bezpečí, z. s. ze dne 5. 3. 2020 
a rozhodlo v souladu s ust. § 2055 a násl. a souv. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč spolku Linka bezpečí, z. s 

a souhlasí s podpisem darovací smlouvy. 

Schváleno: 8-0-0 

8. Zastupitelstvo města Veltrusy rozhodlo, v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. Zákon 
o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 2055 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o poskytnutí finančního daru ve výši 
5.000 Kč spolku „Maraton klub Miřejovice, z. s.“ a souhlasí s podpisem darovací smlouvy. 

Schváleno: 8-0-0 

9. Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s poskytnutím finanční podpory ve výši 30.000 Kč ZŠ 
Veltrusy, p. o., na projekt „Škola zdravých vztahů“ v rámci programu „Podpora primární 
prevence“ ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence. 
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Schváleno: 8-0-0 

10. Zastupitelstvo města projednalo žádost ředitelky ZŠ Veltrusy, p. o., a souhlasí s poskytnutím 
příspěvku 65.167 Kč na nákup nových učebnic anglického jazyka pro druhý stupeň ZŠ. 
Schváleno: 8-0-0 

11. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje Pravidla pro využívání prostor komunitního centra 

Veltrusy. 

Schváleno: 8-0-0 

12. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje členství v MAS Kralupsko, z. s., se sídlem Palackého 
nám. 1, 278 01, Kralupy nad Vltavou pro programové období 2021-2027. 

Zastupitelstvo města Veltrusy zmocňuje k zastupování MAS Kralupsko, z. s. starostu města. 
Schváleno: 7-0-1 

13. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích uzavření 
darovací smlouvy na přijetí finančního daru ve výši 300.000 Kč od společnosti České 
štěrkopísky, s. r. o. 
Schváleno: 8-0-0 

14. a) Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské 
sítě, podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 407/38 
v k. ú. Veltrusy, jehož vlastníkem je město, ve prospěch investora CETIN, a. s., za jednorázovou 
úhradu ve výši 5.000 Kč a souhlasí s podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě.  
Toto usnesení ruší Usnesení č. 8 schválené zastupitelstvem města na 17. zasedání konaném 
dne 6. 5. 2020. 

b) Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské 
sítě, podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 1151/3 
v k. ú. Veltrusy, jehož vlastníkem je město, ve prospěch investora CETIN, a. s., za jednorázovou 
úhradu ve výši 5.000 Kč a souhlasí s podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě.  
Toto usnesení ruší Usnesení č. 9 schválené zastupitelstvem města na 17. zasedání konaném 
dne 6. 5. 2020. 

c) Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské 
sítě, podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 1073 
v k. ú. Veltrusy, jehož vlastníkem je město, ve prospěch investora CETIN, a. s., za jednorázovou 
úhradu ve výši 5.000 Kč a souhlasí s podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě. 
Toto usnesení ruší Usnesení č. 10 schválené zastupitelstvem města na 17. zasedání konaném 
dne 6. 5. 2020. 

Schváleno: 7-0-1 

15. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se Směrnicí č 2/2016 o zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu města Veltrusy na základě již schválené cenové nabídky Truhlářství – 

František Klejna, IČO: 61289981 na výměnu oken budovy MěÚ v hodnotě 394.745 Kč vč. DPH 

předloženou smlouvu o dílo s vybraným uchazečem 

Schváleno: 7-0-1 
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16. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se Směrnicí č 2/2016 o zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu města Veltrusy na základě předložených podkladů smlouvu o dílo 

s vybraným uchazečem – spol. LUPA, s. r. o., IČO: 47051931, na realizaci opravy chodníku 
k viaduktu pod II/608 a napojení tohoto chodníku na ulici Žižkovu v celkové částce 413.125 Kč 
bez DPH (524.081 Kč včetně DPH). 
Schváleno: 8-0-0 

17. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se Směrnicí č. 2/2016 o zadávání zakázek 
malého rozsahu a v souladu se schváleným usnesením 17/15 ze dne 6. 5. 2020 Smlouvu o dílo 
s firmou Plejar, s. r. o., IČO 03869105 na rekonstrukci elektroinstalace v MŠ (za cenu 
588.730 Kč bez DPH (712.363 Kč vč. DPH)) v předloženém znění. 
Schváleno: 8-0-0 

18. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, předloženou zadávací dokumentaci, včetně 
smlouvy o dílo a výzvy k podání nabídek na stavební práce k projektu „Lékařský dům – 

Veltrusy“. 
Schváleno: 7-0-1 

19. Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí v souladu se Směrnicí č 2/2016 o zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu města Veltrusy s nákupem uvedeného typu mycího stroje do školní 
kuchyně od dodavatele: Aligastro CZ, s.r.o., IČO: 28867670 za nabídnutou cenu 298.960 Kč 
bez DPH (361.741.60 Kč vč. DPH).  
Schváleno: 8-0-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 

2) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích  

 

Ověřovatelé: Bronislav Havlín        

Ing. Ludmila Hrubešová       

Starosta: Mgr. Filip Volák        

Zapsala:  Nikola Formanová 


